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S-a rãsturnat un camion la Gogoºu

Ieri dimineaþã, poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craiova au fost sesizaþi cu privire la faptul cã, pe DC 120,
în afara comunei Gogoºu a avut loc un
accident rutier. La faþa locului s-au
deplasat poliþiºtii care au stabilit cã un
camion condus de un bãrbat de 52 ani,
din Craiova, pe DC 120, în afara comu-

nei Gogoºu s-a rãsturnat în afara pãrþii carosabile. În urma evenimentului
rutier conducãtorul vehiculului ºi un
bãrbat de 51 de ani, pasager în camion
au fost transportaþi la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale, fiind
conºtienþi ºi cooperanþi. Conducãtorul
auto a fost testat cu aparatul etilotest

rezultatul fiind negativ. În cauzã, poliþiºtii au întocmit un dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, iar cercetãrile sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurãrilor în
care s-a produs accidentul.
CRISTI PÃTRU
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AUR – Un adversar politic,
pe mãsurã, pentru USR-Plus!
MIRCEA CANÞÃR
Prima datã numele lui George Simion, lider al Alianþei pentru Unirea
Românilor (AUR) ne-a ajuns la urechi
anul trecut, cu ocazia lansãrii unei
cãrþi a domniei sale la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova ºi sala Dinu C. Giurescu
a fost „ochi” de simpatizanþi. S-a
mormãit ceva, destul de indecent, în
spaþiul public, solicitându-se o interpelare inoperantã a directorului Bibliotecii Judeþene în Consiliul Judeþean Dolj, care finalmente n-a mai
avut loc. George Simion era cunoscut ca un militant cu stagii în Piaþa
Universitãþii, organizator de marºuri
de protest pe la Chiºinãu, oricum un
rebel interesant, conectat la miºcãrile similare din întreaga lume. Dupã
alegerile de duminicã Partidul pentru
Unirea Românilor are 9,09% voturi
în Senat ºi 9% în Camera Deputaþilor. În Dolj AUR a strâns 10414 voturi (5,13%) cu scoruri bune la
Bistreþ, Amãrãºtii de Sus, Giubega,
Ciupercenii Noi, Brãdeºti, Filiaºi, Si-

liºtea Crucii, ªimnicu de Sus, Fãrcaº, Bucovãþ, Galiciuica, Goieºti,
adicã peste 7%. Partidul surprizã la
parlamentare se anunþã o contrapondere la toate excesele USR-Plus ºi
deja ºi-a fãcut prezentarea la posturile de televiziune, prin George Simion, un tânãr politician cu discurs
destul de bine calibrat. AUR este un
partid proaspãt pe scena politicã,
care va avea grupuri parlamentare
compuse din 33 de deputaþi ºi 14
senatori. Declarativ promoveazã interesul naþional. Nu ne hazardãm în
alte comentarii, dar punctãm prestaþia lui George Simion, la Antena 3,
unde a rezistat unui asalt de întrebãri incomode din partea celor prezenþi în platou. Nu avem nicio îndoialã cã AUR va declanºa creºterea
aderenþei populare, în perioada imediatã, prin mesajele sale seducãtoare, fiindcã George Simion –studii superioare la Universitatea „A. I. Cuza”
din Iaºi-, a lãsat impresia cã ºtie ce
vrea. USR-Plus dupã spectacolele

sordide, de acum uitate, la Camera
Deputaþilor ºi Senat, în mandatul precedent, chiar avea nevoie de o contrapondere. Cum aveau ºi liberalii,
care nu-ºi mai încãpeau de aroganþã
în propriile veºminte costisitoare,
ocultând circumstanþele în care ajunseserã la guvernare. Dupã ce reuºiserã sã inhibe, prin atacuri nemiloase, cinice ºi aiuritoare, pe social-democraþi, de la care au mai fãcut ºi
transferurile dorite. Oricum, ca un
partid necunoscut pânã mai ieri sã
devinã unul parlamentar, inspirat din
PiS-ul polonez, condus de Jaroslaw
Kaczynski, cum s-a spus, animat de
sentimente naþionaliste, suveraniste,
anti-globaliste, pro-Biserica Ortodoxã, este o performanþã. Asta în condiþiile în care erodatul Pro România
s-a asfixiat, iar PMP-ul lui Traian
Bãsescu ºi-a epuizat durata de funcþionare. Culoarul naþionalist este ocupat acum de AUR. Este vorba de un
naþionalism bine temperat, care încã
prinde. Paradoxal la locale, menþio-

neazã alþi confraþi, AUR –lipsit de orice mediatizare- a luat mai puþini consilieri decât Partida Rromilor „Pro
Europa”. Nu-i mai puþin adevãrat cã
eclozarea acestui partid pe scena
politicã, încã enigmaticã, genereazã
ºi ceva îngrijorare, încât cei de la
InPolitics afirmã cã AUR va funcþiona ca un vaccin care inoculeazã virusuri slãbite doar pentru a determina organismul sã producã anticorpi eficienþi ºi împotriva celor
sãnãtoase. ªi fiindcã liderul AUR a
fost prezent la „Sinteza Zilei” unde
repetãm a fãcut o figurã onorabilã,
iatã doar un fragment din declaraþiile sale: „De ce nu primeazã interesul naþiunii noastre. De ce nu ridicã nimeni chestiunea suspendãrii
acestui preºedinte care face harceaparcea toate partidele. De ce PSD
nu iniþiazã suspendarea? Avea dreptate Dragnea, în referirea sa la oamenii trimiºi de servicii în fiecare
partid”. Va fi AUR un partid de baricadã? Rãmâne de urmãrit.
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tru politicã energeticã nuclearã ºi cooperare
internaþionalã din cadrul Departamentul Energiei din SUA. La discuþii au participat, de asemenea, Raluca Turcan, vice-prim-ministru al
României, ºi Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei ºi mediului de afaceri.

ckerman, au semnat Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind cooperarea în legãturã cu
proiectele nuclearo-energetice de
la Cernavodã ºi în sectorul energiei nucleare civile din România,
parafat cu prilejul vizitei în SUA,
de la începutul lunii octombrie,
a ministrului român.
Discuþiile de la Palatul Victoria s-au focalizat asupra cooperãrii bilaterale subsumate Parteneriatului Strategic RomâniaSUA, în domeniul politic, militar, energetic ºi economic, în
special cu referire la implicarea
americanã în proiecte strategice de interes major pentru România, inclusiv cele promovate
în cadrul Iniþiativei celor Trei
Mãri (I3M).
Prim-ministrul interimar a
subliniat numeroasele evoluþii
pozitive înregistrate ºi în acest
an în cooperarea bilateralã româno-americanã, arãtând cã dezvoltarea ºi aprofundarea tuturor
dimensiunilor acestei colaborãri
reprezintã obiective asumate la
cel mai înalt nivel. Totodatã, premierul interimar a reafirmat spri-

jinul preºedintelui ºi Guvernului
României faþã de Iniþiativa celor
Trei Mãri, evidenþiind cã implementarea proiectelor prioritare
de interconectare ale I3M, cu
implicare ºi sprijin american,
poate furniza un sprijin important pentru redresarea economicã post-pandemie ºi consolidarea rezilienþei unor domenii importante pentru securitatea þãrii.În acelaºi timp, o prezenþã economicã solidã a SUA în România poate reprezenta ºi un puternic semnal de încurajare ºi stimulare ºi a altor investitori
strãini, interesaþi de oportunitãþile de afaceri din þara noastrã.

ªeful Guvernului român a
subliniat importanþa realizãrii prioritare a proiectului feroviar Constanþa – Gdansk (Rail2Sea), proiect transnaþional cu impact strategic asupra dezvoltãrii economice, dar ºi cu implicaþii asupra asigurãrii mobilitãþii militare între
Nordul ºi Sudul Flancului Estic al
NATO. Totodatã, prim-ministrul

Nicolae-Ionel Ciucã a fãcut referire la necesitatea implementãrii
proiectului rutier Via Carpatia.
Partea americanã ºi-a reafirmat
angajamentul faþã de Parteneriatul Strategic dintre România ºi
SUA, inclusiv în ceea ce priveºte
rolul Bãncii de Import-Export a
SUA în sprijinirea exporturilor
americane cãtre România ºi a realizãrii proiectelor legate de Centrala nuclearã de la Cernavodã.
Reprezentanta Departamentului
Energiei a exprimat, în acest context, apreciere pentru parteneriatul îndelungat cu România în domeniul energetic.
Ambasadorul american Adrian
Zuckerman a relevat, la rândul
sãu, caracterul special al relaþiei
bilaterale dintre România ºi SUA,
precum ºi rolul regional extrem
de important al þãrii noastre.
MARGA BULUGEAN
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Deschiderea primei clãdiri de birouri de clasã A din Craiova
Catinvest anunþã deschiderea primei
clãdiri de birouri de clasã A din Craiova,
în centrul comercial Electroputere Parc,
ca parte a strategiei sale de consolidare a
proiectului în regiunea Olteniei. Noile birouri fac parte dintr-o clãdire cu utilizare

mixtã, de 12.300 de metri pãtraþi, iar o a
doua clãdire similarã, cu o suprafaþã de
12.700 de metri pãtraþi urmeazã sã fie finalizatã în cel de-al doilea trimestru din
2021. Investiþia totalã în cele douã dezvoltãri se ridicã la 39 de milioane de euro.
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Prin aceastã deschidere, Electroputere Parc adaugã 4.300 de
metri pãtraþi de spaþii comerciale
ºi 8.000 de metri pãtraþi de spaþii
de birouri, precum ºi 650 locuri
subterane de parcare pentru
clienþi ºi angajaþi. Noile spaþii comerciale sunt deja închiriate de
retaileri precum Hervis, Volvo,
Pepco, Takko ºi Sportissimo, dar
ºi de mai multe cafenele ºi restaurante. Clãdirea de birouri de Clasã A este, de asemenea, închiriatã
aproape în totalitate. Principalul
chiriaº care ocupã 60% din suprafaþa brutã închiriabilã, este
HELLA, cel mai important furnizor auto specializat în sisteme de
iluminat ºi electronice pentru industria auto, care numãrã 4.500
de angajaþi în România. „Aceastã
extindere este încã un pas din
strategia Catinvest pentru Electro-

putere Parc, confirmând angajamentul nostru puternic de a dezvolta Craiova ºi întreaga regiune.
Electroputere Parc este deja un
centru de referinþã în sudul þãrii,
extrem de bine poziþionat în oraº
ºi foarte accesibil, oferind acces
la peste 200 de branduri de top în
retail ºi divertisment, totul într-un
singur loc, întins pe o suprafaþã
totalã de 90.000 de metri pãtraþi.
Adãugarea primelor birouri de
Clasã A din Craiova va aduce în
mod evident mai multã valoare
economiei locale”, a declarat Jibril Semour, directorul general al
Catinvest Eastern Europe.

Electroputere Parc este o
proprietate foarte importantã

Lucrãrile de construcþie pentru a doua tranºã de spaþii cu utilizare mixtã din Electroputere

Parc sunt în stadiu avansat, planurile vizând finalizarea în cel deal doilea trimestru din 2021.
Aceastã dezvoltare va adãuga o
nouã clãdire care va oferi 12.700
de metri pãtraþi de spaþii mixte.
Odatã finalizatã ºi aceastã tranºã, suprafaþa închiriabilã brutã a
noului complex va creºte la
25,000 de metri pãtraþi, din care
9.000 de metri pãtraþi de retail ºi
divertisment ºi 16.000 de metri
pãtraþi de birouri. „Faptul cã suntem o companie privatã cu o perspectivã pe termen lung ne oferã posibilitatea sã continuãm investiþiile în proiectele noastre
chiar ºi în momente dificile.
Electroputere Parc este o proprietate foarte importantã, cu mult
potenþial de creºtere în viitor.
Planul nostru de investiþii pentru
2021 ºi 2022 se ridicã la încã

Grupul francez de real estate Catinvest care deþine ºi administreazã Electroputere Parc mai are în portofoliu ºi alte centre comerciale
din România - galeriile comerciale Carrefour Orhideea ºi Cora Pantelimon din Bucureºti ºi Carrefour TOM din Constanþa - precum ºi din
Europa de Est - Auchan Savoya Park din Budapesta ºi Tesco Borska
Pole din Plzen. Catinvest activeazã, totodatã, pe piaþa rezidenþialã ºi
comercialã din Franþa. În total, Catinvest deþine ºi administreazã peste 500.000 de metri pãtraþi de spaþii în Franþa ºi în Europa de Est.
58,5 milioane de euro, prin care
vom aduce noi spaþii de retail, de
birouri, dar ºi de co-working sau
de tip aparthotel, toate contri-

buind la dezvoltarea regiunii ”, a
declarat Bertrand Catteau, preºedintele Catinvest Group.
MARGA BULUGEAN

În pandemie, elevi ºi cadre didactice de la la Liceul TTehnologic
ehnologic
„George Bibescu” din Craiova au fost la cursuri în Portugalia
În perioada 26.10.2020-13.11.2020 s-a desfãºurat în Portugalia, la Barcelos, al doilea flux al Proiectului European
ERASMUS+ cu titlul „Schimb de bune practici în context
european pentru formarea profesionalã de calitate în domeniul auto”, nr. 2019-1-RO01-KA102-026848, beneficiar fiind
Liceul Tehnologic ”George Bibescu” din Craiova.
În plinã pandemie, Liceul Tehonologic „George Bibescu” din
Craiova îºi continuã drumul pe
dezvoltare de proiecte europene.
În acest context, în Portugalia au
participat elevi ºi cadre didactice, în cadrul unui proiect care
face parte din ERASMUS+. La
aceastã mobilitate au participat
opt elevi din clasa a XII-a ºi trei
elevi din clasa a XI-a , domeniul
de pregãtire electric, calificarea
profesionalã „tehnician electrician electronist auto”, precum ºi
trei absolvenþi ai ºcolii profesionale, calificarea profesionalã
„mecanic auto”, însoþiþi de prof.
Laurenþiu Dumitru, director
adjunct al liceului, ºi prof. Simi-

na Constantinov, coordonator
de proiect. Scopul acestui plasament a fost acela de a oferi elevilor o alternativã validã pentru
instruirea practicã, pentru a creºte calitatea formãrii profesionale, în vederea unor ºanse sporite
în cariera ºi o mai bunã angajabilitate pe piaþa muncii din Uniunea Europeanã.Pe parcursul celor trei sãptãmâni ale stagiului de
pregãtire practicã participanþii,
repartizaþi pe grupe la diferite firme de profil stabilite de partenerul JOBAUTO Barcelos, au defãºurat activitãþi diverse specifice calificãrilor acestora. Printre
multiplele obiective ale acestui
proiect se poate remarca dez-

voltarea la elevi a unor abilitãþi
practice ºi competenþe cheie precum: lucrul în echipã, autoevaluarea nivelului de pregãtire în
raport cu cerinþele unui loc de
muncã, asumarea responsabilitãþii faþã de sarcinile primite, condiþie esenþialã pentru viitoarea lor
formare profesionalã.

Competenþe europene
dobândite

Pe perioada stagiului de pregãtire practicã participanþii au
dobândit totodatã ºi competenþe
cheie la nivelul standardelor
europene. Elevii au fost apreciaþi
pentru seriozitatea ºi cunoºtinþele
teoretice demonstrate la locul de
practicã. Formarea prin mobilitate ºi plasament european înseamnã ºansa de a compara sistemele de învãþãmânt, dotãrile
firmelor cu echipamente mecanice, electrice ºi electronice, a
modalitãþii în careîºiselecteazã
personalulangajatºiamoduluiîncare
acesta îºi desfãºoarã activitatea.
Proiectul îºi propune sprijinirea
participanþilor de a dobândi experienþe de muncã într-un mediu de lucru european, în scopul facilitãrii integrãrii profesionale, dezvoltarea competenþelor
profesionale ºi personale de comunicare, cooperare în relaþiile
de muncã, a competenþelor culturale, în vederea creºteriicompetitivitãþii absolventului de liceu,
crearea unor modele ºi strategii
de colaborare la nivel instituþional care sã contribuie la creºtereacapacitãþiiinstituþiei de învãþãmânt tehnic românesc de a furniza ºi forma calificãri relevante
pentru piaþa muncii. „Stagiul de
formare profesionalã desfãºurat în strãinãtate este recunos-

cut ºi validat prin certificatele
„Europass Mobility”, care contribuie la formarea unor portofolii solide ale viitorilor absolvenþi, apreciate pe piaþa europeanã a muncii. Elevii implicaþi
în proiect au fost iniþiaþi în
cunoaºterea limbii portugheze,
atât prin accesarea platformei
OLS, cât ºi prin cele 20 de ore
de pregãtire suplimentarã efectuate în Barcelos sub îndrumarea unui profesor de limba portughezã. Participanþii se pregãtesc
sã lucreze în domeniul auto sau
sã-ºi deschidã propria afacere.
Acest domeniu are nevoie de profesioniºti, de oameni calificaþi
care sã ofere expertizã ºi calitate
în promovarea ºi prestarea serviciilor. În acest sens, instituþia
noastrã de învãþãmânt asigurã o
pregãtire de specialitate complexã pentru viitorii lucrãtori din
acest domeniu de formare profesionalã”, a precizat prof. Laurenþiu Dumitru.

„... Acest plasament înseamnã
deschiderea unui drum cãtre o
colaborare cu firme europene...”
Participanþii au beneficiat de
condiþii deosebite de cazare ºi masã,
precum ºi de sprijinul voluntarilor
care activeazã în cadrul organizaþiei
intermediare „Associação Intercultural Amigos da Mobilidade”
(AIAM). Associação Intercultural
Amigos da Mobilidade – partener
în cadrul proiectului a completat
pregãtirea culturalã a participanþilor, prin vizitele organizate la diferite obiective istorice din oraºul Barcelos. Elevii au vizitat oraºul Barcelos, respectiv centrul istoric, Biserica catolicã, Turnul primãriei ºi Centrul de informare. De asemenea, elevii au fãcut excursii culturale la
Porto, Aveiro ºi Viana do Castelo.
„La nivelul instituþiei noastre, acest
plasament înseamnã deschiderea
unui drum cãtre o colaborare cu firme europene din domeniul auto”, a
mai spus Laurenþiu Dumitru.
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Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” ediþia 47
Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”,
ediþia 47, continuã cu un recital online susþinut de
pianistul MIHAI UNGUREANU, oboistul LIVIU
FÃRCAª, clarinetistul LIVIU CHISER, cornistul
IOAN GABRIEL LUCA ºi fagotistul MIHAIL
TCACI. În program sunt cvintete din creaþia compozitorilor Wolfgang Amadeus Mozart ºi Ludwig van
Beethoven. Evenimentul va fi transmis în premierã
joi, 10 decembrie, de la ora 19:00, pe canalul de
YouTube al Filarmonicii „Oltenia” Craiova: http://
bit.do/canalyoutubefilarmonicaoltenia
Solist concertist al Filarmonicii „Oltenia”, pianistul
Mihai Ungureanu apare cu regularitate în viaþa muzicalã
a þãrii ºi în strãinãtate, atrãgându-ºi elogiile publicului ºi
criticii de specialitate. La 16 ani, a debutat cu „Mi bemolul” de Franz Liszt pe scena Filarmonicii craiovene; în
anul 1977, a absolvit cursurile Liceului de Artã din Bãnie.
Ca student al Academiei de Muzicã din capitalã, a beneficiat de îndrumãrile reputaþilor muzicieni Dan Grigore ºi
Ioana Minei. Din anul 1981, începe sã susþinã o intensã
activitate concertisticã, colaborând cu toate orchestrele
simfonice din þarã, deosebita sa prezenþã scenicã fiind apreciatã ºi peste hotare. În ipostazele de solist, interpret de

muzicã de camerã ºi acompaniator, Mihai Ungureanu a
concertat în centre culturale renumite din majoritatea þãrilor din Europa, America de Nord ºi de Sud (în S. U. A.,
Canada, Argentina ºi Brazilia a susþinut o serie de concerte
cu orchestra ºi recitaluri de mare succes), din Rusia (exU. R. S. S.) ºi din spaþiul asiatic (Japonia, Coreea de Sud,
Republica Islamicã Iran, Liban).
Nãscut în anul 1979, Liviu Fãrcaº a urmat cursurile
Liceului de Artã din Târgu Mureº. A absolvit cursurile
Facultãþii de Muzicã din Braºov (secþia interpretare instrumentalã - oboi) în anul 2002. Riguroasa pregãtire
muzicalã de care a beneficiat în timpul anilor de formare
profesionalã, talentul ºi munca susþinutã au constituit elementele principale ale dezvoltãrii carierei lui artistice. În
acest sens, un rol covârºitor în evoluþia artisticã a tânãrului interpret i-a revenit distinsului profesor Dorin Gliga. Liviu Fãrcaº a urmat încã din primii ani ai facultãþii
cursuri de perfecþionare în domeniul muzicii de camerã
(Braºov - 2000, cu Samsa Kotinen - Finlanda), cursuri
de orchestrã (Odorhei - 1999) ºi de specializare în domeniul creaþiei contemporane (la Sighiºoara, 1997 - 2002,
cu prof. Hans Elhorst din Elveþia). Din anul 2003 este
solist instrumentist în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”. Pe plan internaþional, a întreprins
turnee artistice în Ungaria, Italia, Franþa, Spania,
Austria.
Liviu Chisãr s-a nãscut în anul 1968, la Craiova. A absolvit succesiv Liceul de Artã din oraºul
natal ºi Academia de Muzicã din Bucureºti. În timpul ºcolii, datoritã perseverenþei ºi talentului sãu,
a obþinut numeroase premii la Festivalul Cântarea
României ºi la Olimpiadele Naþionale de Interpretare Muzicalã. În ipostazã solisticã, a interpretat
cu succes Concertul pentru clarinet de W. A.
Mozart, Concertele pentru clarinet de Cal Maria
von Weber, Simfonia concertantã de Franz Danzi.
Dupã absolvirea studiilor universitare, s-a angajat
în Orchestra Naþionalã Radio din Bucureºti, iar
din 1996 este prim-clarinetist în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”, cu care a
întreprins turnee de concerte în Italia, Spania,
Germania, Elveþia ºi Franþa.
Ioan Gabriel Luca s-a nãscut în 1977, la Dorohoi. De la vârsta de ºase ani a studiat vioara, iar
de la doisprezece ani a început studiul cornului,
sub îndrumarea profesorului Neculai Musteaþã, în
cadrul Liceului de Artã ”Octav Bãncilã” din Iaºi.
În 2001, cornistul Ioan Gabriel Luca a absolvit
cursurile clasei de corn (prof. Nicolae Lipoczi)
din cadrul Universitãþii Naþionale de Muzicã din
Bucureºti (specializarea corn solo). Din 1997, este

membru al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” Bucureºti, iar din 1999 este ºef partidã corn. Împreunã
cu Orchestra Filarmonicii „George Enescu” a participat
la numeroase turnee internaþionale de mare succes în Europa ºi Asia. Ca solist, a concertat în compania a numeroase orchestre filarmonice din þarã: ”George Enescu” Bucureºti, Botoºani, Constanþa, Braºov, ”Ion Dumitrescu” - Râmnicu Vâlcea.
Mihail Tcaci s-a nãscut în Republica Moldova în
anul 1977. În perioada 1984 -1995 a studiat la Liceul de
muzicã „Ciprian Porumbescu”, apoi la Universitatea de
Artã din Chiºinãu (1995-2000). Între anii 2001-2015 a
fost angajat în orchestra Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, actualmente Opera Românã Craiova, în
funcþia de artist instrumentist fagot, iar din anul 2015
pânã în prezent este membru în orchestra Filarmonicii
„Oltenia”, în funcþia de solist intrumentist fagot.

Eveniment dedicat cercetãrii, în cadrul Facultãþii de Teologie din Craiova
Facultatea de Teologie din
Craiova a participat în aceastã
perioadã la un eveniment dedicat cercetãrii, organizat în cadrul
Universitãþii din Craiova ºi adresat elevilor din liceele incluse în
proiect. Cu prilejul evenimentului intitulat „Noaptea Cercetãtorilor”, Facultatea de Teologie a
prezentat trei cercetãri, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei.
Astfel, lect. univ. dr. Gabriela
ªtefãniþã ºi lect. univ. dr. Gabriela
Mardale, din cadrul Departamentului de Artã Sacrã, au prezentat
un film intitulat „Restaurarea între ºtiinþã ºi artã”, în care se pune
accentul pe procesul prin care o
icoanã este restauratã. Asist.
univ. drd. Laura Semenov, din
cadrul aceluiaºi Departament, a
prezentat etapele de realizare a
unei picturi în videoclipul intitulat „Picturã, de la vocaþie la carierã artisticã ºi întâlnire spiritualã”, iar pr. lect. univ. dr. Sorin
Bora ºi diac. lect. univ. dr. Mihai
Ciurea, din cadrul Departamentului de Teologie, au prezentat

„Elemente inedite în rugãciunea
Tatãl nostru”.

Laborator de restaurare
icoanã, la Craiova

„Facultatea noastrã deþine în
cadrul sãu mai multe laboratoare
de restaurare. Unul dintre ele este
Laboratorul de restaurare icoanã,
iar aici se restaureazã bunuri de
patrimoniu mobil care fac parte
din colecþia Arhiepiscopiei Craiovei. Ele sunt aduse în laboratorul
nostru ºi beneficiazã de operaþiuni de conservare, restaurare,
menite sã le salveze din starea în
care se aflã în momentul în care
vin la noi ºi sã le fie perpetuatã,
sã le fie mãritã existenþa, durata
de viaþã pe o perioadã cât mai îndelungatã. În momentul în care
ele ajung în laborator, fiecare piesã
este studiatã în amãnunt, este
cercetatã cu aparatura de specialitate din laborator ºi este întocmitã o documentaþie amplã pentru fiecare piesã în parte, o documentaþie care ne ajutã pe noi, restauratorii, sã înþelegem cu exactitate atât componenþa ei, atât
modul în care a fost realizatã, a

fost confecþionatã, dar mai mult
decât atât, pentru a stabili o tehnologie proprie de restaurare, o
metodologie exactã care sã fie
compatibilã cu materialitatea obiectului, cu tehnica sa de execuþie ºi sã fie proprie ei”, a declarat
lect. univ. dr. Gabriela Mardale,
din cadrul Departamentului de
Artã Sacrã.
Lect.univ.dr. Gabriela Mardale
a evidenþiat totodatã importanþa
colaborãrii cu specialiºti biologi
ºi chimiºti în cadrul studiului preliminar al icoanelor, efectuat înainte de procesul propriu-zis de
restaurare.
„Toate aceste icoane care intrã în procesul de restaurare,
dupã studiul preliminar efectuat
cu aparatura de specialitate, cu
toatã interdisciplinaritatea de care
beneficiazã prin legãtura strânsã
pe care o avem noi cu specialiºti
biologi ºi chimiºti, sunt apoi introduse efectiv în operaþiunile
propriu-zise de restaurare. Acest
proces de restaurare presupune
o consolidare a picturii, o curãþare specificã a sa, o chituire a
zonelor unde aceastã picturã s-a

pierdut, ºi apoi un retuº cromatic, propriu, specific icoanei,
pentru ca mai apoi ea sã fie vernisatã, sã fie aplicat un strat protector, care sã îi permitã apoi
expunerea într-un muzeu, într-o
colecþie, indiferent de natura sa,
cã vorbim despre o expoziþie temporarã sau despre o expoziþie
permanentã”, a adãugat lect.
univ. dr. Gabriela Mardale.
Reacþiile care au venit din partea elevilor au fost numeroase,
spun reprezentanþii Facultãþii de
Teologie, iar un numãr semnificativ dintre elevii participanþi sau arãtat interesaþi în mod deosebit de cercetarea care se face
în cadrul unitãþii de învãþãmânt
teologic universitar, din Craiova.
„Toate prezentãrile s-au bucurat
de numeroase aprecieri, pentru
cã, de data aceasta, evenimentul
s-a desfãºurat exclusiv online, iar
participanþii nu s-au întâlnit faþã
în faþã cu cercetãtorii, dar au
putut sã vadã filmuleþe realizate.
În cazul nostru, acestea au fost
realizate în Paraclisul Facultãþii,
în sãlile de curs ºi în laboratoarele de specialitate de la Faculta-

tea de Teologie din Craiova. În
ceea ce priveºte prezentarea elementelor inedite în rugãciunea
«Tatãl nostru», pe care am realizat-o împreunã cu pãrintele profesor Mihai Ciurea, aceasta a fost
una în care se prezintã principalele repere ale cercetãrii rugãciunii «Tatãl nostru» în teologia româneascã. Participanþii au putut
sã afle numiri ale rugãciunii «Tatãl nostru» de-a lungul timpului
în manuscrise, sã afle diferite
variante ale rugãciunii «Tatãl nostru» ºi, desigur, care sunt sensurile corecte ale rugãciunii «Tatãl nostru»”, a precizat pr. lect.
univ. dr. Sorin Bora.
Întreaga manifestare a avut ca
public þintã elevii de liceu înscriºi
în proiect. Fiecare elev de liceu a
avut la dispoziþie întreaga listã de
filmuleþe ale Universitãþii din Craiova, pe care a avut posibilitatea
sã le vizualizeze ºi astfel sã afle
amãnunte din culisele cercetãrii
Universitãþii din Craiova. Coordonatorul principal al acestei activitãþi din partea Facultãþii de Teologie a fost Pãrintele Decan prof.
univ. dr. Nicolae Rãzvan Stan.

joi, 10 decembrie 2020

Anunþul tãu!
Unitatea Administrativ-Teritorialã Braloºtiþa, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.40, 41, 64, începând
cu data de 16.12.2020, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Braloºtiþa, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menþionate mai sus,
nu vor fi luate în considerare.
Buliteanu Cãtãlin ºi Buliteanu Veronica anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 2 corpuri
parter, CI- Salon de evenimente, C2- Bucãtãrie, amplasare piscinã ºi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în Comuna Cãlãraºi, str.Stadionului, nr.22B. Informaþii privind
proiectul depus pot fi consultate la APM Dolj,
str.Petru Rareº, nr.1 ºi la adresa str.Stadionului, nr.22B, com.Cãlãraºi, jud.Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi
vineri, între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.
SC 2AM AGROBIO SMART SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Înfiinþare sere flori ºi solar legume, împrejmuire teren, puþ forat ºi anexã”,
propus a fi amplasat în Comuna Robãneºti,
Sat Robãneºtii de Jos, T58, P48. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate pe
site-ul APM Dolj, la adresa de internet:
www.apmdj.anpm.ro ºi la sediul SC 2AM
AGROBIO SMART SRL, Craiova, Str.Dorna,
Nr.55, în zilele de luni pânã joi, între orele
08.00-16.00 ºi vineri, între orele 08.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, Strada Petru Rareº, Nr.1.
UNITATEA administrativ-teritorialã Seaca de Pãdure, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.16, începând cu
data de 17.12.2020, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Comunei Seaca de
Pãdure, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.

CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/
960.795.
Vând 3 camere, salã
beci cu fundaiþe din beton + teren 3000 mp,
Comuna Terpeziþa, Dolj,
zona Brestuica. Telefon:
0251/418.760, 0770/
671.659.
Vând casã utilatã, mobilatã, oraº Segarcea, str.
Eroilor. 40.000 euro. Tel.
0744/968.675.
Vând casã cu teren
2000 mp, 3 camere cu
baie ºi hol construite in
2013. Str. Carierei, nr. 7,
comuna Cerãt, Dolj.
22.000 euro. Telefon:
0730/890.280.
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren
intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro in
Draganesti - Olt. Telefon:
0724/339.319.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu
toate utilitãþile apã, canal,
electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor
de la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta
spre Craiova. Telefon:
0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000 m,
deschidere 35 m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire penCUMPÃRÃRI tru o bãtrânã în vârstã de
Cumpãr apartament 3 70 de ani în Craiova.
camere, centru. Telefon Relaþii la nr. de telefon:
0766/232.108.
0729/960.795.

TERENURI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.

PRESTÃRI SERVICII

Execut lucrãri de fierãrie,
dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
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Execut masaj la domiciliu.
Telefon: 0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
tip de materiale, orice
mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între
10%-15%. Telefon:
0726/940.142.
ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie.
Telefon: 0757/790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri
polistiren, vopsim tablã,
acoperiºuri ºi mici reparaþii. Telefon: 0754/
686.698 sau 0731/
342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L.
efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri crescute cu cereale. Telefon: 0765/
609.798.
Vând pãsãri de curte
(curcani, gâºte) vii sau
tãiate la preþ de producãtor. Telefon: 0738/
579.592.
Vând centralã termicã
pe gaz ,,VAILLANT,, si
piese de rezervã, aragaz cu 4 ochiuri ,,HANSA,,.Telefon: 0728/
011.731.
Vand 2 instanturi pe
gaze (boliere). Preþ negociabil. Telefon: 0751/
136.216.
Vand robot de patiserie,
cu bol inox 6,5l si oglinda cristal 160x80cm si
haina lunga din piele intoarsa de caprioara marimea 50. Telefon: 0752/
236.667.
Vând piedestal, veiozã,
aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat
personal, saltea relaxa,
dormezã dublã cu ladã.
Telefon: 0351/170.085.

Vand televizor LEKO, cu
diagonala de 37 cm si
televizor PHILIPS cu diagonala de 54 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.
Vând câini ciobãneºti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vând aparat masaj picioare, maºinã cusut
,,ILEANA’’, 2 arzãtoare
gaze sobã. Telefon:
0351/809.908.
Vând veiozã, calorifer
electric, aerotermã, piedestal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând sobã teracotã, cãrucior handicapat, tub
asbo 250 mm, 2 buc, tv
color cu 1000 mm diagonalã. Telefon: 0760/
588.581.
Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
Vând bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vand loc de veci si
groapa boltita, Cimitir
Sineasca. Telefon:
0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sãpun de casã 5 lei /kg. Telefon: 0770/303.445.
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ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA
PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorialã Afumaþi, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.
1, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, începând cu data de 18.12.2020, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Afumaþi, conform art. 14 alin.
(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menþionate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
Anunþ
În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentulcadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotãrârea de Guvern nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea a 7 (ºapte)
posturi vacante în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de „paznic”, în cadrul Serviciului pazã.
Concursul pentru ocuparea celor 7(ºapte) posturi de paznic vacante se va desfãºura astfel:
- selecþia dosarelor de înscriere – 24.12.2020 ora 1200
- proba scrisã - 05.01.2021 ora 10oo
- interviul – 08.01.2021 ora 10oo
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 23.12.2020, orele 16.00 la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, judeþul Dolj.
Condiþii de participare la concurs:
a) Condiþii generale, în conformitate art.3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr. 286/2011;
b) Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- atestat profesional pentru pazã.
Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la avizierul ºi pe site-ul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj. Persoane de contact: Brãiloiu Lenuþa ºi Berceanu Florentina Laura, la telefon 0251/
415841.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL
DOLJ
a n u n þ ã:
Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea postului vacant de naturã contractualã:
1. Conducãtor autospecialã în cadrul Formaþiei
de intervenþie al Serviciului Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
- permis de conducere, categoria B, C, E.
Dosarele de înscriere se depun începând cu data de
07.12.2020, ora 800 pânã pe data de 18.12.2020, ora
16 00, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii
nr. 15, jud. Dolj
data, ora ºi locul susþinerii probei practice –
29.12.2020, ora 1000 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
data, ora ºi locul susþinerii probei scrise –
29.12.2020, ora 1400 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – în maxim 4 zile
lucrãtoare de la susþinerea probei scrise, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.
Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs: Broºteanu Otilia-Denisa, tel. 0251/334.317 int. 109.
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jr. AUREL BÃJENARU
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.
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Alb-albaºtrii sub lupã
Pigliacelli – Bine cã a marcat
Cardoso, fiindcã ar fi fost penalty ºi roºu la acea fazã. Bine, eliminarea ar fi fost interpretarea
arbitrului, dacã s-ar fi impus dublã pedeapsã, ºi loviturã de pedeapsã ºi roºu. Bune degajãrile
sale, deºi uneori a mai oferit
emoþii, þinând cont cã adversarii
puneau presiune pe el, iar terenul îi putea juca feste pe final. A
fost pe fazã la douã ºuturi de la
distanþã ale lui Deaconu, care-i
puteau pune probleme, þinând
cont cã mingea a prins de fiecare datã gazonul ud.
Vlãdoiu – Nu a început bine,
a avut câteva ezitãri în cele zece
minute în care oaspeþii au avut
mingea ºi au pus ceva probleme. A avut un ºut modest în
prima reprizã, dupã un corner,
oricum, era indicat sã încheie
faza acolo, indiferent de rezultatul ºutului. A fost victima unor
lovituri ale adversarilor, ca ºi
Bãrbuþ ºi Screciu.
Bãlaºa – Static la faza golului
Gazului, surprins de pãtrunderea
lui Cardoso, ca ºi colegii sãi. A
avut acea loviturã de cap, în a
doua parte, dar nu a plasat bine
mingea, deºi luase excelent primplanul. Pãcat cã nu a marcat
atunci, þinând cont cã faza a fost
una superbã, cu Bancu ºi Cicâldãu în stânga. Bãlaºa pare destul
de fragil, þinând cont de statura
sa ºi de postul sãu, se accidenteazã cam des, s-a întâmplat ºi
la acest meci.
Papp – A intrat pe final, n-a
ieºit în evidenþã cu ceva.
M. Constantin – Evoluþie destul de bunã, îºi poate reproºa ºi
el golul lui Cardoso, a fost unul
dintre cei care doar au asistat la
cursa excepþionalã a jucãtorului
de la Mediaº. A blocat bine ºutul
din careu al lui Larie, în prima
reprizã, în urma unui corner.
Bancu – A început cu assist
la golul lui Cicâldãu, dupã ce
ºutul îi fusese blocat de Buzbuchi. A iniþiat faza celui de-al

treilea gol, i-a mai dat o pasã excelentã lui Mamut. Problema sa
în acest meci au fost câteva pase
în centru, în propria jumãtate,
care puteau pune în mare pericol poarta lui Pigliacelli. Pe fazã
ofensivã, când creazã excelent
superioritate, trebuie sã evite sã
intre în coechipierul din bandã,
fiindcã practic se anuleazã reciproc. La o astfel de acþiune
aproape cã s-a proptit în Ofosu,
deºi puteau combina decisiv.
Screciu – Dezamãgirea serii.
Ca atitudine, nu i se poate reproºa decât faza din stânga, când
nu-l deposedeazã ºi sau mãcar
nu-l faulteazã pe adversar ºi se
ajunge la centrare de gol pe 6
metri, e adevãrat, nici Bancu nu
apucase sã coboare cu Butean.
În rest, agitat, dar ineficient, pase
greºite sau la alibi, scurte, în loc
de progresie cu mingea a ales
pasa în spate. Cardoso l-a lovit
la gol, nu are experienþa de a se
proteja. A mai fost o fazã la care
s-a ciocnit destul de dur cu Bãlaºa, cãruia voia sã-i facã paravan, dar a fost împins de un adversar. A oferit senzaþia cã nu se
pliazã pe acel rol, poate ar trebui
luat în calcul tot ca stoper, cum
a fost folosit la naþionalele de juniori, mai ales cã a acumulat la
capitolul fizic în perioada din
Belgia. Putea fi schimbat mai
devreme, Papurã a reacþionat la
2-1, ºi-a dat seama cã e veriga
slabã acolo.
Mateiu – Mai bine decât
Screciu, a interpretat OK rolul,
a legat jocul, a pasat când trebuia, a ºi coborât în treimea proprie când a fost cazul, a jucat bine
ºi între linii. Cât va mai rãmâne
prim Bãnie, aºteptãm de la el prestaþiile din vremea în care cocheta cu lotul naþional. Oricum, pe
acel post, varianta cea mai bunã
rãmâne Ovidiu Bic.
Nistor – Evoluþie în nota lui,
de când a venit la Craiova, fãrã
sã iasã în evidenþã, sub aºteptãri.
A legat uneori bine jocul, cu pase

din prima ºi schimbãri de direcþie, a
mai avut o acþiune în
care ºi-a depãºit adversarul ºi a pãtruns,
dar prea rar vedem
asta la el. Trebuie sã
înceteze ºi cu acest
filaj la centru, sã
punã osul la presing,
sã se implice serios,
mai ales cã urmeazã
meciuri foarte importante. ªi, la fel ca
în cazul lui Cicâldãu,
trebuie sã fie foarte
rare meciurile în
care greºeºte atât de
multe pase.
Cãpãþânã – La
ce a arãtat Cãpãþânã de când a venit
la Craiova, trebuia
mai degrabã introdus câteva minute
Vali Constantin.
Cicâldãu – A început ideal jocul, ºut din prima, gol cu stângul, printr-o perdea de adversari.
Preferam sã fi reuºit asta la Supercupã, acum doi ani, într-o situaþie mai clarã, cã tot avem meci
cu CFR-ul lui Edi, peste douã
sãptãmâni. Cicâldãu a pierdut
neaºteptat de multe mingi în prima reprizã, partea bunã este cã
a mai ºi recuperat. Alceus i-a
anihiliat bine în zona centralã pe
Nistor ºi Cicâldãu, chiar dacã a
întrecut uneori limita cu intrãrile
sale. Cicâldãu a fost mai concentrat, mai stabil în partea secundã. El putea ucide din faºã acþiunea lui Cardoso. A centrat perfect pentru Mamut când acesta
a nimerit bara, a mai avut un ºut
la colþul scurt, respins de portar,
a mai centrat bine ºi pentru Bãlaºa. Per total, evoluþie destul de
bunã, dar rãmân inexplicabile
pasele greºite.
Ofosu – Evident, cel mai bun
meci al sãu de când e la Craiova,
era ºi timpul sã arate ceva. Remarcabilã acþiunile din care a

marcat al doilea gol ºi a pasat
pentru al treilea. A avut oarecum
ºi ºansã, fiindcã stoperii Yuri, la
primul gol, ºi Larie, la al doilea,
l-au atacat în bandã, unde au fost
prãzi uºoare pentru forþa de pãtrundere a germano-ghanezului.
Bãrbuþ – E interesant de urmãrit când a mai fost folosit pe
toatã durata unui meci. A avut ºi
erori, dar ºi reuºite, dar cel mai
mult a impresionat implicarea în
joc, atitudinea. Parcã nu l-am mai
vãzut fãcând presing aºa de
agresiv ºi coborând sã susþinã
fundaºul. Nu s-a mai ferit, nu a
mai evitat contactele, nu a mai
jucat la alibi. A început excelent,
depãºindu-l pe Velisar, ºi cu puþin noroc, la faza din care s-a
deschis scorul, iniþiatã de el. A
primit un pumn de la Ze Manuel,
în prima parte, probabil l-a motivat ºi faptul cã l-a altoit lusitanul. A mai avut un ºut slab, în
prima reprizã, dupã ce interceptase bine mingea provenitã în
urma unei lovituri libere. Cireaºa
pe tort a fost golul marcat, cu o
execuþie neobiºnuitã, dar eficien-

tã. Au fost ºi câteva faze în care
se eliberase de marcaj ºi putea
oferi assist-uri, dar a ratat complet execuþiile. Oricum, dupã o
evoluþie bunã, pentru Bãrbuþ urmeazã douã-trei prestaþii modeste, aºa cã nu ne mai aºteptãm la
altceva de la el anul acesta.
Mamut – Nu existã meci în
care sã nu-l vedem, sã nu obþinã ceva, sã nu se implice în acþiuni. A lãsat excelent mingea la
faza deschiderii scorului, a simþit
cã nu are ºansã sã pivoteze ºi
sã ºi-o aranjeze pe stângul. El ºi
Ofosu atacã foarte bine prima
barã, iar astfel Bancu apare ºi
rãmâne singur pentru a încheia
faza cu ºut apoi cu pasã de gol.
Mamut l-a deschis excelent pe
Ofosu la acþiunea de 2-0. A avut
ºi acea barã, când s-a confirmat cã îl urmãreºte ºi ghinionul, a avut 3 bare ºi i s-a refuzat un penalty pânã acum. A mai
avut un ºut, peste poartã, dintro bucatã, dupã o combinaþie cu
Bancu. A început meciul cu douã
intervenþii prin care i-a fãcut
groggy pe adversari.

Colþescu a provocat un uriaº scandal de rasism
Scandal imens de rasism la
Paris, la meciul din Champions
League dintre campioanele Franþei ºi Turciei, PSG ºi Istanbul
Basaksehir. În prim-plan a fost

arbitrul craiovean Sebastian Colþescu, acuzat de rasism de oaspeþi. Partida nu s-a mai jucat,
ambele echipe intrând la vestiare, din cauza lui Colþescu, al pa-

trulea oficial la meciul de pe Parc
de Princes. În minutul 16 al meciului, Colþescu l-a sfãtuit pe centralul Ovidiu Haþegan sã ia o
mãsurã în privinþa “ãluia negru”,
indicând spre banca de rezerve
a formaþiei turce, unde se aflau
camerunezul Pierre Webo, fost
fotbalist, acum în staff-ul campioanei Turciei, precum ºi senegalezul Demba Ba, rezervã la
acest meci.
Colþescu a fost auzit ºi a intrat în colimatorul turcilor. ”De
ce ai zis negru? De ce?! Te-am
auzit spunând asta! De ce nu
spui ‘acest tip alb’, când vorbeºti despre el, spui doar acest
tip? Ascultã-mã! De ce atunci
când menþionezi ‘un tip negru’,
trebuie sã spui ‘acest tip negru’?!” s-a revoltat Demba Ba.Jucãtorii turci ºi antrenorul

Okan Buruk, fostul fotalist, coechiper cu Hagi ºi Popescu la
Galata, au izbucnit, acuzându-l
pe Colþescu de rasism. Jucãtorii
de la PSG s-au raliat cu protestul adversarilor, iar vedetele
Mbappe ºi Neymar i-au solicitat
lui Ovidiu Haþegan sã-l trimitã în
afara terenului pe Colþescu.
Jucãtorii lui Basaksehir au refuzat sã mai continue partida ºi
au plecat la vestiare. Au fost imediat urmaþi de fotbaliºtii campioanei Franþei. Oficialii UEFA au
decis ca Sebastian Colþescu sã
fie trimis în camera VAR, iar locul sã îi fie luat de unul dintre
cei doi arbitri trimiºi iniþial acolo. Cei de la PSG au reapãrut pe
tuneul de la vestiare în jurul orei
23, dar cei de la Istanbul au refuzat sã mai continue. Presa din
toatã lumea a relatat incidentul de

rasism unic la acest nivel, iar
comentariile de pe reþele de socializare sunt vehemente la adresa arbitrului craiovean de 43 de
ani.Inclusiv preºedintele turc
Recep Tayyip Erdogan, despre
care se spune cã deþine clubul
Istanbul Baºaksehir, a reacþionat
pe reþelele de socializare dupã
acest incident. cred cã UEFA va
face demersurile necesare. Suntem necondiþionat împotriva rasismului ºi discriminãrii în sport
ºi în toate domeniile vieþii. Nu,
rasismului. Rasismul este o crimã împotriva umanitãþii! Suntem
alãturi de reprezentanta nostrã,
Baºakºehir”, a scris preºedintele
turc, pe Twitter. Jucãtorii echipei Istanbul Baºakºehir au pãrãsit Stadionul Parc des Princes ºi
partida s-a jucat asearã, cu o altã
brigadã de arbitri.
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